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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημήτριος Αναστασίου  Ιωάννινα 26.11.2021 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ     :   2651054500   
 (εσωτ. 3091)   
Email : anastasioud@deyai.gr  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.    : 11574 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
ππ  ρρ  οο  σσ  κκ  αα  λλ  εε  ίί 

 
Τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας 

σφραγισμένες οικονομικές προσφορές 
 

μέχρι και την Τετάρτη 08/12/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ            
( Γενικό Πρωτόκολλο ) 

προκειμένου, σύμφωνα με τον 4412-2021, να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η 
 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – 
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΦΙΔΙΩΝ» 

Προϋπολογισμού  7.208,00 €  (πλέον Φ.Π.Α.) 

και CPV 90920000-2 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν και τα οποία είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (https://deyai.gr/, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) ή στο 
Γραφείο Προμηθειών της Υπηρεσίας Οικονομικού και Διοικητικού της ΔΕΥΑΙ, με τηλ. 
επικοινωνίας    2651054500 και εσωτερικό 3091. 
 
Μαζί με τις οικονομικές τους προσφορές θα πρέπει να καταθέσουν, αντίστοιχα με 
την μορφή του κάθε φορέα, και: 
Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο απ΄ όπου να προκύπτει το συναφές 
του αντικειμένου, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, 
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο τεύχος. 
Αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα κατατεθούν με φυσική παρουσία ή θα 
αποσταλούν και θα παραδοθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ 

 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα 

www.deyai.gr, email : info@deyai.gr 
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  

Ιωάννινα 45445 Τηλ. 2651054500 -  Fax 2651072033                                            

                                                                                               

 
 
 
 

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας – απολύμανσης – απεντόμωσης και 

απώθησης φιδιών σε χώρους, της  Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων 

 

Τεχνική περιγραφή 

H παρούσα υπηρεσία θα περιλαμβάνει την υλοποίηση προγράμματος 

μυοκτονίας – απολύμανσης – απεντόμωσης, των κτιριακών εγκαταστάσεων 

της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, οι οποίες βρίσκονται:  

 τα Συνεργεία στην περιοχή της Πεντέλης,  

 ο Βιολογικός Καθαρισμός,  

 το Αντλιοστάσιο της Κρύας,  

 το ταμείο στην Αβέρωφ και  

 ο χώρος του αρχείου στη Ριζάρειο.  

Επιπρόσθετα των παραπάνω, το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοσθεί 

και στους χώρους των 27 αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. 

Εκτός του προγράμματος μυοκτονίας – απολύμανσης – απεντόμωσης, 

απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών απώθησης φιδιών. 

Η υλοποίηση του προγράμματος μυοκτονίας, θα περιλαμβάνει τον 

έλεγχο όλων των δολωματικών σταθμών. 

Τα σκευάσματα μυοκτονίας τα οποία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

τελευταίας γενιάς, αντιπηκτικά, χωρίς ανεπιθύμητες οσμές και σαφώς θα 

είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι  

άδειες των οποίων θα πρέπει να κατατεθούν στην ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. 

Η όλη διαδικασία της μυοκτονίας θα γίνεται λαμβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να μην έρθει το σκεύασμα σε επαφή 

με ανθρώπους. Προβλέπονται έξι (6) εφαρμογές ανά έτος (μία εφαρμογή 

κάθε δίμηνο). Καθώς υπάρχουν δολωματικοί σταθμοί, θα γίνει 

αντικατάσταση των σκευασμάτων τους. Απαραίτητη είναι η τήρηση αρχείου 
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με τα δεδομένα για κάθε δολωματικό σταθμό, η οποία θα παραδοθεί στην 

υπηρεσία. Ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα και τις προτεραιότητες κάθε 

εγκατάστασης και κάθε χώρου, μπορεί να γίνει πρόταση αλλαγής του 

αριθμού των δολωμάτων για την αποτελεσματική και πλήρη κάλυψη των 

αναγκών της μυοκτονίας, η οποία όμως δε θα επηρεάζει τη συνολική 

δαπάνη. Το πρόγραμμα της μυοκτονίας θα εφαρμοσθεί στους παρακάτω 

χώρους: 

 

α/α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 

(m2 ) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΧΩΡΟΣ (m2 ) 

1 Συνεργεία της ΔΕΥΑΙ στην 

Πεντέλη 

170 500 

2 Κεντρικό αντλιοστάσιο νερού 

στην Κρύα 

1000 70000 

3 Εγκ/σεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

στην Κρύα (Βιολογικός) 

3000 80000 

4 Το ταμείο της ΔΕΥΑΙ επί της 

Αβέρωφ 

60 0 

5 
Του χώρου του αρχείου της ΔΕΥΑΙ 

στο υπόγειο της Ριζαρείου 
185 0 

 

Επιπρόσθετα και στους χώρους των 27 αντλιοστασίων λυμάτων (τα 

κτίρια των εν λόγω αντλιοστασίων είναι στο σύνολο τους περίπου 1000 m2 ). 

Το πρόγραμμα απεντόμωσης – μυοκτονίας συμπεριλαμβανομένων 

υλικών και εργασιών, θα πραγματοποιηθεί στους χώρους:  

α) των συνεργείων της  Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων   

β) του Αντλιοστασίου της Κρύας  

γ) του Βιολογικού Καθαρισμού 

δ) των ταμείων της Δ.Ε.Υ.Α Ιωαννίνων επί  της οδού Αβέρωφ 

ε) του αρχείου της   Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων στο κτίριο της Ριζαρείου 

στ) των 27 Αντλιοστάσια λυμάτων 
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Πέρα των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε Διμηνιαίο 

Πρόγραμμα Συντήρησης και Ελέγχου του ήδη εγκατεστημένου Συστήματος 

Υπερήχων απώθησης τρωκτικών, για τους χώρους των Δεξαμενών Νερού, οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις των οποίων είναι οι παρακάτω: 

Δεξαμενή Φρόντζου (15 m2), Δίδυμες δεξαμενές (20 m2),  Δεξαμενή 

Προφήτη Ηλία (10 m2), μιας Δεξαμενής στο Νεοχωρόπουλο (100 m2), μιας 

Δεξαμενής στο Σταυράκι (80 m2), δύο Δεξαμενών στο αντλιοστάσιο της 

Κρύας (100 m2), Δεξαμενή Λογγάδων (15 m2), Δεξαμενή Βασιλικής (30 m2) 

και Δεξαμενή Καστρίτσας (30 m2).  

Η απολύμανση θα γίνεται (2) φορές ανά έτος και τα σκευάσματα τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν ευρύ φάσμα μικροβιοκτόνου (μυκητοκτόνου, 

βακτηριοκτόνου) και ιοκτόνου δράσης. Θα είναι άοσμα, αντιοξειδωτικά, 

αντιδιαβρωτικά με τις επιφάνειες που θα έρχονται σε επαφή, μη τοξικά, 

χωρίς υπολειμματική δράση, κατάλληλα για εφαρμογή σε εσωτερικούς και 

κατοικημένους εξωτερικούς χώρους και θα είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. 

Η απεντόμωση  θα γίνεται δύο (2) φορές ανά έτος και σκευάσματα που 

θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άοσμα, χαμηλής τοξικότητας για τον άνθρωπο, 

δεν θα λερώνουν και δεν θα διαβρώνουν τις επιφάνειες όπου εφαρμόζονται 

και θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

Η αγορά και η τοποθέτηση των 50 συσκευών για την απομάκρυνση των 

φιδιών, ενδεικτικά μπορεί να γίνει ως κάτωθι:       

 10 τμχ στο Αντλιοστάσιο Κρύας 

 10 τμχ στον Βιολογικό Καθαρισμό 

 10 τμχ στα «Συνεργεία» 

 2 τμχ στη Δεξαμενή Φρόντζου 

 2 τμχ στις Δίδυμες δεξαμενές 

 2 τμχ στη Δεξαμενή του Προφήτη Ηλία 

 2 τμχ στη Δεξαμενή του Νεοχωρόπουλου 

 2 τμχ στη Δεξαμενή του Σταυρακίου 

 4 τμχ στις Δεξαμενές στο αντλιοστάσιο της Κρύας 

 2 τμχ στις Δεξαμενή Λογγάδων 
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 2 τμχ στη Δεξαμενή Βασιλικής 

 2 τμχ στη Δεξαμενή Καστρίτσας 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει γνώση των συνθηκών και των χώρων 

στους οποίους θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα μυοκτονίας – απολύμανσης – 

απεντόμωσης και απώθησης φιδιών και να διαθέτει: 

 άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 

χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 αποδεδειγμένη εμπειρία, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1ος) έτους 

και προϋπολογισμού τουλάχιστον στο 75% της παρούσας, στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο, (παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας – 

απολύμανσης – απεντόμωσης και απώθησης φιδιών σε 

χώρους), την τελευταία τριετία, η οποία θα αποδεικνύεται με 

βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του αναθέτοντα. 

 για τα χημικά σκευάσματα (απολυμαντικά) που θα χρησιμοποιήσει 
για την μικροβιακή απολύμανση, έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. (να 
κατατεθεί λίστα αυτών, στην προσφορά καθώς και οι σχετικές 
εγκρίσεις αυτών). 
 

 εξειδικευμένο - εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση όλων των εργασιών 
(ψεκαστήρες κτλ). 

 ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για 
βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη 
διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. 
 

 αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Τα αντίγραφα των επικυρωμένων αδειών, να κατατεθούν με την Τεχνική 

Προσφορά του αναδόχου στην Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας εργασίας, 

να παίρνει σε όλη τη διάρκεια των εργασιών τα μέτρα ασφαλείας για τη 

πρόληψη ατυχημάτων. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών 

και λοιπών διατάξεων και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας 

κατά τις εφαρμογές, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για 

κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.  

Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων με αποζημιώσεις 

ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για 

ζημίες, προκαλούμενες από το προσωπικό του αναδόχου σε ξένη ιδιοκτησία, 

σε εργασίες σε χώρους της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων. 

Ο ανάδοχος δύναται να καταθέσει γραπτές προτάσεις σχετικά με θέματα που 
δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας του. 
 
Ο ανάδοχος πρέπει με αποτελεσματικούς μεθόδους που ο ίδιος θα έχει 
προτείνει στην προσφορά του, να εξασφαλίσει πλήρη μυοκτονία - 
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απεντόμωση. Εάν η οποιαδήποτε εφαρμογή δεν αποδώσει, ο ανάδοχος 
καλείται να την επαναλάβει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ιωαννίνων.  

Η ανάθεση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, βάσει τιμής, για το σύνολο των αιτούμενων εργασιών και 
θα πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

                                    

                                           ΙΩΑΝΝΙΝΑ        /11/2021 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΕΛ 

 

 

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ 

   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 





 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  

Ιωάννινα 45445 Τηλ. 2651054500 -  Fax 2651072033  
 

  

   
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΦΙΔΙΩΝ 

ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

                                       ΙΩΑΝΝΙΝΑ     /11/2021 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΕΛ 

 

 

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ 

   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
α/α 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

CPV 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / 

ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

/ΤΜΧ, € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ € 

Χώροι των συνεργείων της ΔΕΥΑΙ 

1 
Μυοκτονία 

(αντικατάσταση σκευασμάτων  
δολωματικών σταθμών) 

90920000-2 6 140,33 842,00 

2 Απεντόμωση 90920000-2 2 152,00 304,00 

3 Απολύμανση 90920000-2 2 43,00 86,00 

Χώροι του Βιολογικού Καθαρισμού 

4 
Μυοκτονία 

(αντικατάσταση σκευασμάτων  
δολωματικών σταθμών) 

90920000-2 6 140,33 842,00 

5 Απεντόμωση 90920000-2 2 152,00 304,00 

6 Απολύμανση 90920000-2 2 43,00 86,00 

Χώροι του Αντλιοστασίου της Κρύας 

7 
Μυοκτονία 

(αντικατάσταση σκευασμάτων  
δολωματικών σταθμών) 

90920000-2 6 140,33 842,00 

8 Απεντόμωση 90920000-2 2 152,00 304,00 

9 Απολύμανση 90920000-2 2 43,00 86,00 

Χώρος Ταμείου στη Δωδώνης 

10 
Μυοκτονία 

(αντικατάσταση σκευασμάτων  
δολωματικών σταθμών) 

90920000-2 6 51,00 306,00 

11 Απεντόμωση 90920000-2 2 43,00 86,00 

12 Απολύμανση 90920000-2 2 43,00 86,00 

Χώρος Αρχείου στη Ριζάρειο 

13 
Μυοκτονία 

(αντικατάσταση σκευασμάτων  
δολωματικών σταθμών) 

 
90920000-2 

 
6 

 
83,00 

498,00 

14 Απεντόμωση 90920000-2 2 75,00 150,00 

15 Απολύμανση 90920000-2 2 43,00 86,00 

Χώροι αντλιοστασίων λυμάτων 

 
16 

Μυοκτονία 
(αντικατάσταση σκευασμάτων  

δολωματικών σταθμών) 
90920000-2 

 
6 

 
140,33 

842,00 

 
17 

Αγορά & τοποθέτηση απωθητικών φιδιών 90920000-2 50 ΤΜΧ 16,20€/ΤΜΧ 810,00 

 
18 

Διμηνιαίο Πρόγραμμα Συντήρησης και 
Ελέγχου Συστήματος Υπερήχων 

απώθησης τρωκτικών στις Δεξαμενές 
νερού 

90920000-2 6 108 648,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.208,00 

ΦΠΑ 24% 1.729,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.937,92 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 





 

                                                              

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  

Ιωάννινα 45445 Τηλ. 2651054500 -  Fax 2651072033  
 
 

            ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΦΙΔΙΩΝ 
                                                               ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 
                                                      Ιωάννινα ………………………… (ημερομηνία)     
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(υπογραφή & σφραγίδα)  

 
 

 
 

 
α/α 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

CPV 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / 

ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ/ ΑΝΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ 

ΤΜΧ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ € 

Χώροι των συνεργείων της ΔΕΥΑΙ 

1 
Μυοκτονία 

(αντικατάσταση σκευασμάτων  
δολωματικών σταθμών) 

90920000-2 6   

2 Απεντόμωση 90920000-2 2   

3 Απολύμανση 90920000-2 2   

Χώροι του Βιολογικού Καθαρισμού 

4 
Μυοκτονία 

(αντικατάσταση σκευασμάτων  
δολωματικών σταθμών) 

90920000-2 6   

5 Απεντόμωση 90920000-2 2   

6 Απολύμανση 90920000-2 2   

Χώροι του Αντλιοστασίου της Κρύας 

7 
Μυοκτονία 

(αντικατάσταση σκευασμάτων  

δολωματικών σταθμών) 

90920000-2 6   

8 Απεντόμωση 90920000-2 2   

9 Απολύμανση 90920000-2 2   

Χώρος Ταμείου στη Δωδώνης 

10 
Μυοκτονία 

(αντικατάσταση σκευασμάτων  
δολωματικών σταθμών) 

90920000-2 6   

11 Απεντόμωση 90920000-2 2   

12 Απολύμανση 90920000-2 2   

Χώρος Αρχείου στη Ριζάρειο 

13 
Μυοκτονία 

(αντικατάσταση σκευασμάτων  
δολωματικών σταθμών) 

 
90920000-2 

 
6 

  

14 Απεντόμωση 90920000-2 2   

15 Απολύμανση 90920000-2 2   

Χώροι αντλιοστασίων λυμάτων 

 
16 

Μυοκτονία 
(αντικατάσταση σκευασμάτων  

δολωματικών σταθμών) 

 
90920000-2 

 
6 

 
 

 

 
17 

Αγορά & τοποθέτηση απωθητικών φιδιών 
 

90920000-2 
50 ΤΜΧ.   

 
18 

Πρόγραμμα  απώθησης τρωκτικών στις 
Δεξαμενές νερού 

 

 
 

90920000-2 

 
 
6 

 
 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
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